
CÂMARA MUNICIPAL DE 

ATA No 09 

h-J/?!f+/f?fw x_ 
VIMIOSO · 

FI.Ol 

~j 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e um de abril 
do ano dois mil e quinze. 

------ Aos vinte e um dias do mês abril do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala de reuniões 
da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo Mar
tins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins e Adriano 
Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimio
so, comigo, António Albe1io Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a reunião refe
Iida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião. 

------ ORDEM DO DIA 

------~1Jrll~(7Ail> ~IJ\T~J\TC:~I~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diá1io da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 851 839,97 euros. 

------ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO FINANCEIRO 2015: 

------MODIFICAÇÃO N° 08 - ALTERAÇÃO N° 05: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 20 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 

------MODIFICAÇÃO No 08- ALTERAÇÃO N° 05: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 72 000,00 euros, correspondendo 66 000,00 euros a despesas correntes e 
6 000,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ~MPREIJr ~D~~ E lJBM~ PÚBLIC~~ ---------------------------------------------------------------

------CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO: 

1 - Revisão de preços definitiva: Presente a infonnação n° 136, datada do dia 14 do mês em 
curso, da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, infom1ando que consultado o processo da obra 
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a fim de instruir o processo de candidatura, procedeu-se ao cálculo da revisão de preços, obrigatória 
nos tennos do artigo 1° do Dec. Lei no 6/2004, de 06/0 I e nos tem10s contratualizados. 

------ Refere que tendo por base o plano de trabalhos e conespondente cronograma financeiro propos
to, adaptado ao calendário de execução, aos indicadores económicos e fórmula de revisão contra
tual, resulta destes, conforme mapas de cálculo que anexa, não haver lugar a revisão de preços posto 
que de acordo com o artigo 9° do referido Dec. Lei n° 6/2004 só há lugar a revisão de preços quando 
a variação, para mais ou para menos, do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior 
a I% da unidade. O que no caso em apreço não se verifica em nenhum dos meses de pagamento. 

------ Face à conclusão da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo 
apresentado pela autora da informação, do qual resulta não haver lugar a revisão de preços definitiva 
da obra identificada e, neste sentido, dar conhecimento ao empreiteiro da obra. 

2 - Conta Final: Presente a informação n° 131, datada do dia 14 do mês em curso, subscrita 
pela Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, relativa à conta final da obra em título, infonnando 
que nesta obra foram realizados trabalhos com valores quantificados nos autos de medição que totali
zam o montante de 249 105,84 euros. 

------ Refere complementannente que o cálculo da revisão de preços foi nulo, não houve lugar a 
pagamentos de trabalhos a mais, enos ou omissões, não tendo também havido lugar a pagamento de 
prémios nem aplicação de coimas. 

------ Neste sentido apresenta, nos termos dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, de acordo com o n.0 1 artigo 401 o deste código, deverá, aquela 
conta, depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a finna Teixeira Pinto & Soares, Lda, 
para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da infmmação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificardes
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação, assinatura ou eventual reclamação. 

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES: 

------ CIRCUITO DE MANUTENÇÃO -PARQUE DE CAMPISMO PISCINAS MUNICIPAIS -
VIMIOSO - Liberação de Cauções- Decreto-Lei ll 0 19012012: Presente o auto de vistoria, da respe
tiva comissão, datado do dia nove do mês em curso, elaborado no âmbito e para efeitos de liberação 
parcial das cauções da obra em título, o qual conclui que a obra se encontra sem defeitos aparentes, e 
que deconeram dois anos após a receção provisória daquela obra, conferindo, nos tennos do n° 1 e 
2 do artigo 3° do Decreto-Lei n° 190/2012, de 22/08, direito à liberação de 60% da caução total, foi 
deliberado por unanimidade, aprovar o auto em apreço e proceder à liberação parcial referida da 
caução da obra. 

------ A Q VIS/ ÇÃ O DE BENS E SER VIÇOS ------------------------------------------------------------------
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------AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA 
BARRAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE ANGUEIRA- Estudo Prévio: Presente a informa
ção no 05, datada de 20 do mês em curso, do Técnico Superior, Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, 
informando que foi apresentado o estudo prévio do projeto em epígrafe, que sujeito a apreciação das 
entidades extemas mereceu destas pareceres favoráveis, estando, assim, em condições de ser aprova
do por esta câmara e de ser paga a fase de estudo prévio correspondente a 30% do valor do contrato. 

------ Face ao expresso na informação em análise e tendo em conta que se encontra cumprida a fase 
de estudo prévio com a entrega dos elementos respetivos foi deliberado aprovar este estudo e proce
der ao pagamento respetivo no valor de 4391 ,10 euros. 

------ CONTRA TOS: 

------ EMPREITADAS E FO RNEC 1M ENTO S --------------------------------------------------------------------------

------ Presentes as minutas dos contratos de empreitadas e fornecimentos de bens e serviços: 

-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS- FORNECIMENTO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDA
DES (ELETROTECNIA, TELECOMUNICAÇÕES E AV A C) PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCE 
LHO DE VIMIOSO; 

- FORNECJEMNTO DA AGENDA CULTURAL -ANO 2015-, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------ FINANCIAMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Presente, também, o contrato de financiamento relativo à operação "Requalificação de Espaços 
Para a Promoção Cultural, Local e Jntergeracional'' aprovado no âmbito do Eixo Prioritário 2, 
cofinanciamento FEDER, assinado pelo Sr. Presidente da Câmara no passado dia 17 do mês em cur
so, foi deliberado por unanimidade ratificá-lo . 

------l?l>IJ7/C/f(7riO ~ lfl?ll/fNJ~/f(7riO-----------------------------------------------------------------------

------ DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n.0 1 do artigo 34.0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- Secundino Moreira Alves - Demolição/Construção de uma habitação, sita na Rua do Seixa
gal, em Argoselo; 
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sito no Largo da Cortinha da Eira ou Ranhadouro, em Santulhão, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------ DESTAQUE DE TERRENO ONDE SE ENCONTRA O FURO ARTESIANO DE CAPTAÇÃO 
DE ÁGUA SULFUROSA - QUINTA DA FURNA- VIMIOSO: Presente a infonnação n° 137/DUP, 
do dia 15 do mês em curso, do Técnico Superior António Alberto Gonçalves Coelho, infonnando 
que na sequência de negociação amigável desta câmara com os donos do prédio rústico, artigo 194 
da Matriz Predial Rústica de Vimioso, com vista à aquisição de uma parcela de terreno a fim de 
implantar o furo de captação de águas sulfurosas para o Balneário Termal, foram elaboradas as plan
tas da operação de possível destaque, nas quais se representa a parte do prédio rústico referido neces
sário à implantação daquele furo , respetiva câmara de manobras e área de proteção, totalizando uma 
superficie de 400 metros quadrados. 

------ lnfom1a a contexto que caso seja a autarquia a promover o destaque, esta operação encontra-se 
isenta de controlo prévio nos tennos da alínea a do n° 1 do artigo 7° do Dec. Lei n° 555/99, na reda
ção dada pelo Dec. Lei n° 136/2014, de 9 de setembro, sendo, nos tennos desta nonna, emitida ares
petiva certidão para efeitos registrais. 

------TERRENOS DE INSTALAÇÃO DE CONDUTA DE ELEVAÇÃO DE ÁGUAS DO FURO AQJ 
DA TERRONHA PARA O BALNEÁRIO TERMAL - Operação urbanística: Presente a infonnação 
n° 140/DUP, do Técnico Superior, António Albetio Gonçalves Coelho, infonnando que em 
16/06/2009 foi aprovado o projeto base de elevação de águas do Furo A Q I da Terronha para o bal
neário provisório e demais trabalhos complementares, tendo, nesta sequência, esta câmara negociado 
as cedências das parcelas de tetTenos privados necessários a esta infraestrutura. Junta neste contexto 
planta de implantação da conduta e caminhos de acesso. 

------ No que concerne a esta operação no âmbito urbanístico refere que aquela operação, sendo pro
movida por uma autarquia local, a Câmara Municipal de Vimioso, nos termos da alínea a) do n° 1 do 
artigo r do Dec. Lei no 555/99, na redação dada pelo Dec. Lei no 136/2014, de 9 de setembro, está 
isenta de controlo prévio. 

----PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE: 

------Domingos Antón.io Afonso: Presente a informação n° 129, datada do dia 09/04/2015, do Técni
co Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, analisando um pedido do munícipe em epígrafe para 
constituição de compropriedade sobre o prédio inscrito na Matriz Predial Rústica da União das Fre
guesia de Algoso, Campo de Víboras e Uva, deste concelho, sob o artigo 2890, sito no lugar de 
Queimados, daquela freguesia, a constituir entre Tiago Davide Martins Afonso e José dos Anjos 
Martins Afonso, infmmação que conclui que a constituição de compropriedade ou aumento do núme
ro de compaties de prédios tústicos carece de parecer favorável da câmara municipal nos termos do 
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n" 1 do artigo 54° da Lei n" 64/2003, de 23 de agosto, sendo definidas no número 2 do mesmo at1igo 
as condições a verificar pela câmara municipal para a emissão daquele parecer. 

------ Conclui, neste caso concreto, que o prédio em questão dista cerca de 500 metros do aglomerado 
urbano da aldeia de Campo de Víboras, não tendo caratelisticas para lotear ou mesmo fazer edjfica
ção de habitações, comércio ou serviços. 

------ Ponderado o teor da informação, foi deliberado por unanimidade, de acordo com a mesma, ao 
abrigo do n" 1 do artigo 54" da Lei n" 64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer favorável à constitui
ção de compropriedade sobre o prédio identificado, nos te1mos requeridos. 

------ A QUISI ÇÃ O DE TERRENOS --------------------------------------------------------------------------

------ COMPRA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÇÃO DE UM FURO 
ARTESIANO PARA PROSPEÇÃO DE ÁGUAS SULFÚREAS DA TERRONHA: O Sr. Presidente da 
Câmara foi proposto que se adquira uma parcela de terreno na zona da Terronha para reforço de água 
sulfúreas para o Balneário Termal da Terronha, infonnando que, infonnalmente, acordou com os 
prop1ietários do teneno; o Sr. Vitorino Valle Martinez, NIF 223 091 871 e mulher, Teodora Tones 
Ramasco, tendo com estes acordado a venda de uma parcela de ten·eno com a área de 400 metros 
quadrados a destacar do prédio rústico insclito na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Vimioso 
sob o a1tigo 194, pelo preço de € 1000,00 (mil euros). 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la e celebrar a 
respetiva escritura pública de compra e venda. 

------ CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE CONDUTA DE ÁGUAS SULFÚREAS 
DA TERRONHA: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi exposto que no âmbito da exploração do Bal
neário Termal da Terronha toma-se necessário constituir um acesso para instalação de condutas de 
águas dos furos artesianos para abastecimento de águas ao balneário. 

------Neste âmbito informou que acordou com os proprietálios do teneno situado nas imediações do 
referidos furos; o Sr. Vitorino Valle Martinez, NIF 223 091 871 e mulher, Teodora Torres Ramasco, 
tendo com estes acordado a constituição de uma servidão para instalação da conduta e respetivos 
terminais, sendo a instalação de 60 cm de largura por 480m de extensão e o acesso com a largura 
de 3 metros e a mesma extensão, a constituir sobre o prédio rústico inscrito na Matriz Predial Rústica 
da Freguesia de Vimioso sob o artigo 267, pelo preço de € 4000,00 (quatro mil euros). 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente no âmbito de deliberação anterior foi deliberado por 
unanimidade aprová-la e celebrar a respetiva escritura pública de constituição de servidão para aque
les fins. 

------ J>EDIDOS DE AJ>OJO -------------------------------------------------------------------------------------
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------CENTRO SÓCIO-CULTURAL DE VIMIOSO- Pedido de atribuição de subsídio para 2015: 
Presente o oficio no 82, datado do dia 16 do mês em curso, da presidente da direção do centro em títu
lo, solicitando a atribuição de subsídio para poder fazer face às despesas com o desenvolvimento das 
atividades daquele centro relativas ao ano em curso, enviando neste contexto toda a documentação 
daquele centro: Orçamento e Plano de Atividade do Ano 2015, Ata n°1-2015, Relatório de Contas 
2014, documento de apresentação dos Novos Órgãos Sociais, Cópia dos Estatutos e outros documen
tos demostrativos da situação daquele centro, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento 
dos documentos apresentados e verificação da situação regular deste centro e, de acordo com o 
Orçamento e Plano de Atividade para o ano 2015, foi deliberado atribuir, numa primeira fase, 
o apoio de 1 O 000,00 euros. 

------ ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA A VENTURA- Proposta de colaboração para realização da 
prova desportiva KING OF PORTUGAL -III Edição no concelho de Vimioso: Presente a proposta 
em título da Associação a Caminho da Aventura, na qual se faz uma breve apresentação do que se 
pretende seja, este ano, a prova desportiva KJNG OF PORTUGAL, que se pretende idêntica ao ano 
ru1terior, objetivando-se especial divulgação e ru1gariação de participantes em Espanha, França, Rei
no Unido e Croácia, e perspetivando estabelecer contatos com órgãos de comunicação, patrocinado
res, convidados e outras entidades. 

------Neste âmbito, propõe a esta câmara municipal, a realização desta prova, que prevê para os dias 
09 a 12 de setembro, do ano em curso, propondo, neste âmbito e nesta fase inicial de promoção do 
evento em que ainda não é possível, em concreto, detem1inar os custos da iniciativa, mas que sendo, 
nesta fase, determinante promover e publicitar o evento, tanto a nível nacional como internacional, 
solicitando nesta fase um apoio financeiro inicial no valor de 3500,00 euros, deixando para uma fase 
posterior a definição das condições e a previsão total dos custos. 

------Face ao exposto, tendo em conta a experiência deixada pela realização desta prova no ano ante
rior e considerando a repercussão que a mesma teve para o município, foi deliberado realizar esta 
prova e conceder, nesta fase de início de promoção do evento, o apoio financeiro de 3500,00euros. 

------Sobre o assunto o Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz explicou que, este ano, a organi
zação da prova se inicia mais cedo e que, em tem1os globais, o nosso apoio vai em sentido idêntico 
ao do ano anterior. 

------ PEDIDOS DE APOIO ------------- -------------------------- - ------------------------------------------

------CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO: Presente um requeri
mento do centro em título, solicitando apoio financeiro pru·a a época desportiva 2014/2015, foi deli
berado por unanimidade conceder a parte que resta atribuir decoiTente da deliberação tomada em 
reunião desta Câmara, realizada no dia 1 O de março de 2015. 

------ COMISSÃO DE FESTAS DE SANTULHÃO DE 2015 - ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS 
SANTULHANA: Presente o oficio n°1 /2015, datado de 04 de fevereiro de 2015, da comissão em títu-
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lo, solicitando apoio financeiro para a edição da revista Santullzana 2015, foi deliberado por unani
midade, conceder à Associaçcio Melhoramentos Samu/hana o apoio da importância de 700,00 euros 
apoio à edição daquela revista. 

------ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DE CAÇARELHOS: Presente o pedido da associa
ção em título, solicitando apoio financeiro para a realização do 9° Passeio BTT, foi deliberado por 
unanimidade conceder um apoio de 300,00 euros. 

------ A TIVIDAD ES D /VERSAS --------------------------------------------------------------------------------

------ MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO - Prova Desportiva I Raid Ibérico Furões de Vimioso: 
Presente a informação 05/2015, datada do dia 08/04/2015, da Coordenadora Técnica Zita Tecedor, 
relativa ao pedido de licenciamento para a realização de uma prova desportiva, a realizar no dia 19 
do mês em curso, com o percurso na área de Vimioso, informando que o processo se encontra devi
damente instruído, foi deliberado por unanimidade, ratificar o despacho de deferimento, proferido no 
dia 09/04/2015, pelo Senhor Vice-presidente da Câmara e isentar de taxas o licenciamento. 

------OUTROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ TRANSPORTES ESCOLARES: 

------ Dami/a Scarlat Arruda da Silva: Presente o pedido da munícipe em título, datado de I O do cor
rente mês, solicitando autorização para utilizar os transportes escolares no trajeto Vale de Algoso -
Vimioso, durante os meses de abril a junho do conente ano, foi deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho de deferimento proferido no dia 10/04/2015, pelo Senhor Vice-presidente da Câmara. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos do 
artigo 57°, do Anexo I, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros 
presentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ Analisada aquela nonna legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

I 
2 
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